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Fællestræk for havnene
• Søfart baseret på eksport af egne produkter 

og import til eget forbrug 

• Ofte transithavn til en østvendt havn

• Mindre fartøjer ejet helt eller delvist af 

skipperen 

• Lille eller ingen hjemmehørende flåde

• Sejlads fra Norge i nord til Amsterdam i syd

• De nordlige havne havde ladested uden for 

byen



Vardes havn: Grådyb





Hjerting

• Havnen med største trafik i den danske del af 

Vadehavet i 1700-tallet.

• Hjemmehørende flåde på 19 i 1731, faldet til 7 

i 1798, hvor Fanøs søfart havde vokset sig stor

• Transithavn med import af varer til købmænd i 

hele Nørrejylland syd for Limfjorden

• Særtræk: Eksport af jydepotter primært ved 

småskippere fra Fanø



Ribe



Ribe

• Den store gamle, danske by i slesvigske 

omgivelser

• Stagnation og nedgang fra o. 1600

• Kun ét hjemmehørende skib i 1700-tallet

• Betjentes af skippere fra nærområdet

• Varer prammes ind til byen. 

– Ikke bydannelse ved ladepladser

• Særtræk: eksport af fisk v. fanniker og 

sønderhoninger i småbåde



Tønder

Max Heinrich Hecht. Begyndelsen af 1900-tallet. Museum Sønderjylland, kulturhistorie Tønder.



Tønder

• Tidligere en vigtig handelsby

• Lukket inde bag diger midt i 1500-tallet

• Varer måtte omlades

• Nyt kanalsystem for småbåde ind til byen 

1611-17

• Skibbro med kran anlagt i samme forbindelse 



Tønder toldsted

• Ladepladser tæt på kysten

– Højer og senere Emmerlev Tønders vigtigste havne 

– Ballum og Rudbøl havde mindre rolle

• Ingen særlig hjemmehørende flåde

– Betjente af skippere fra nærområdet

• Tidligt 1700-tal desuden fra Nederlandene

• Midt 1700-tal desuden fra kongeriget, især Fanø

• 1770’erne: kun lokale pramme



Småbåde på vej ind 

mod Tønder fra Højer 

Pontoppidan 1769, p. 712 (udsnit)



Husum 1756

Husum set fra syd. Jacob Hopp 1756. NordseeMuseum Husum. Rheinheimer 2016a p. 104. 



Husum

• Tidligere blomstrende eksporthavn for 

Ejdersted og Nordstrand

• Gammel transithavn for Flensborg

• Hårdt ramt af stormfloden 1634

– Landområder forsvandt

– Skibe blev ødelagt

• Stagnerede 1600-1700-tallet

• 16 hjemmehørende fartøjer 1752 og 1797



Friedrichstadt 1781

Pontoppidan 1781



Friedrichstadt

• Grundlagt 1621 af den gottorpske hertug 

Frederik III ved sammenløbet mellem Trenen

og Ejderen

• Skulle bl.a. bruges til eksport til Spanien

• Tilkaldte landflygtige remonstranter fra 

Holland, der opbyggede den i hollandsk stil 

• Mange af dem tog tilbage 1649

• Byen stagnerede herefter

• 8 fartøjer i 1746 og faldt de følgende årtier 



Tønning 1781

Stik J.G. Fredrich. Pontoppidan 1781



Tønning

• Ny havn 1613 med et kanalsystem ind i 

baglandet anlagt af Hertug Johan Adolf  ”med 

svære omkostninger”

– Süder Bootfahrtkanal Katingsiel-Garding

– Norder Bootfahrtkanal Tønning-Garding

• Lille hjemmehørende flåde

– 6-13 skibe 1745-1757

• Eksport af landbrugsprodukter fra Ejdersted

• Høstede fra 1784 stor fordel af beliggenheden 

ved Ejderkanalen



Garding o. 1800

375 Jahre p. 22 Süder Bootfahrt Kanal



Småhavne

Kating Siel v. Süder Bootfahrtkanal MG sommer 2017

Desuden
mellem
50 og 100
småhavne og 
ladepladser
langs kysterne 
og på øerne



Vestkystens havne

• Flere havne forbedret i begyndelsen af 1600-

tallet

• Ramt af svenskekrigene i 1600-tallet,  

stormfloden 1634

• Base i lokal/regional søfart til eget forbrug

• Omlade- og transit-havne



Vestkystens havne

• Har ikke selv store skibe til at deltage i 

international fragtfart

• Kun i begrænset omfang påvirket af den 

florissante periode i slutningen af 1700-tallet

– Nedgang for de gamle købstadshavne

– Begyndende vækst i Fanø-søfarten

– Væksten i søfarten lå på østkysten
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Handelsflåden i Slesvig 1791

Asmus et al. 1995 p. 29

Førende
søfartsbyer:
Flensborg 
Aabenraa 
Sønderborg



Søfartsafhængighed 

i Slesvig 1769

Rheinheimer 2014a. P. 31



Søfartsafhængighed 

i Vadehavs-regionen 

1769

Rheinheimer 2016a p. 101



Vadehavskysten som 

arbejdskraftleverandør

• Leverer arbejdskraft til vækstcentrene 

Amsterdam, København, Altona og Hamburg

• Fragtfart, hval- og sælfangst, Ostindiefart

• Den mest søfartsafhængige region når det 

gælder beskæftigelse

• Landbruget grundlag for økonomien, søfarten 

leverer supplerende indkomst i en periode af 

livet. Kvinderne passer landbruget.



Arbejdskraften som vare
• Hvor de nordlige småskippere sejler med 

jydepotter og fisk, sejler de sydligere med 

sømænd

• ”Bierhverv” til landbruget på linje med 

jydepotter, kniplinger og lærredsvævning

• Produkt af landbrugssamfundets 

sammensatte økonomi på linje med 

landbrugsprodukter (korn, fedevarer), 

jydepotter og fisk

• Investeringer i jord, snarere end i skibe



Afrunding

• Del af et større system af fragtmarked, 

arbejdsmarked og handelsflåder, som 

udnyttes forskelligt på forskellige steder

• Den lokale søfart stod uden for opsvinget sidst 

i 1700-tallet, men leverede til gengæld 

arbejdskraft til væksten andre steder

• Søfarten forankret uden for byerne med rod i 

et bondesamfund

• En perifer regions leverancer til vækstcentrene 



Projekt ”Handel og Vandel”

• Dansk-hollandske kontakter i 1600-1700-tallet 

– Hvad betød kontakten med Holland for almindelige 

mennesker?

• Projektperiode 1. sept. 2015 til sommer 2019

• Samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet, 

Syddansk Universitet og Museum Sønderjylland 

• Støttet af VELUX FONDEN med knap fire 

millioner kroner



Afslutningsseminar 23-24/5 i Ribe

• Forskerseminar med diskussion af projektets 

resultater og perspektiver videre frem

• Oplæg af 

– projektgruppen 

– Jelle van Lottum, Huygens Institute

– Bo Poulsen, Aalborg Universitet

– J.W. Veluwenkamp, Groningen Universitet

– Jeppe Nevers og Søren Byskov, Center for Maritim-

og Erhvervshistorie
• https://fimus.dk/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-05-Program-Ribe-

seminar-May-23-24.pdf



Yderligere oplysninger

• Om projektet

• https://fimus.dk/projekthandelogvandel/

• https://fimus.dk/en/trade-and-social-life-2/

• Publikationer fra projektet 

https://fimus.dk/7505-2/

• Kontakt

• mg@fimus.dk


